
Varldens  industriarbetares  (I.  W.  W:s) 
principf  orklaring.; 

Arbetarklassen  och  arbetskoparklassen  ha  ingenting  gemen- 
samt.  Det  kan  icke  bli  fred, si  lange  som  miljoner  av  det  ar- 
betande  fo.lket  lever  i  nod  och'  umbaranderi  och  de  f'k,  som utgora  overklassen,  ha  allt  detta  livets  goda.  Mellan  dessa 
tvfi  klasser  mfiste  en  strid  p&gfi,  tills  hela  varldens  arbetare 
organisera  sig  som  en  klass,  tager  jorden  och1  produktionsma- skineriet  i  besittning  och  avskaffar  lonesystemet.  Vi  finna  att 
centraliseringen  av  ledningen  over  industrierna  p2  allt  farre 
hander  gor  det  omdjligt  for  yrkes'forbunde'n  att  kunna  mata sig  med  arbetsgivarklassens  alltjamt'vaxande  makt.  Yrkesfor- bunden  istadkomma  ett  tillstSnd/som  gor  att  den  ena  arbetar- 
gmppen  kommer.  i  konflikt  med  den  andra  arbetargruppen 
inom  samma  industri,  varigenom  de  nedgora-varandra  under 
IBnestrider.  Darjamte  hjSlper  yrkesforbunden  arbetsgivarklas- sen  att  vilseleda  arbetarna  till  den  tron,  att  arbetarklassen 
liar  gemensamma  intressen  med  arb'etskiiparna. Dessa  f8rhallanden  kunna  andras  och  arbetarklassens  in- 

tressen uppratthSLlas  endast  genom  en  organisation  sk  formad, 
att  alia  dess  medlemmar  inom  en  industri,  ejler  alia  industries 
om  nodv&ndigt,  kunna  n'edlSgga  arbetet  nar -heist  en  strejk  eller lockout  pag&r  i  n&gon  del  darav,  darigenom  gorande  en  ofor- ratt  mot  en  till  en  oforriitt  mot  alia. 

I  stallet  for  det  konser^ativa  .valspraket:  »En  god  dags- 
Ion  for  ett  gott  dagsverke»,  mSste  vi  pa"  va"r  fana  skriva  det revolutionara  mottot:  »Ned  med  16  neslavsystemet ! »  Det  ar 
arbetarklassens  historiska  uppgift  att  avskaffa  kapitalismen. 
Produktionsarmen  m&ste  organiseras,  icke'  endast  foiT'de  dag- 
liga  striderna  mot  kapitalismen,  utan  aven  for  att"\overtaga produktionen,  nar  kapitalismen  ar  avskaffad.  Genom  att  or- 

ganisera oss  industriellt,  uppbyg'ga  vi  det  nya  samhallet- inom ramen  av  det  gamla. 

Stockholm  1924 
Trgelceri    A.-B.  From 

SANGER 

Av   JOE  HILL 
(Josef  Hillstrom) 

I.  W.  W.-skald  och  martyr,  avrattad  genom 
skjutning  i  Staten  Utah.  U.  S.  A. Den  19  November  1915. 
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JOSEF  IIU.LSTKOM. 
Av  Sign?  AurelL 

Han  foil  for  de  mordande  hulornas  stal 
I  kampen  mot  v&ldet  till  slut 
De  mafetiga  vunno  sin  seger,  sitt  ma  I, 
Som  ofta  pch  alltid  forut. 
Qm  liv  eller  frihet  han  tiggde  dem  ej, 
Han  fordrade  rattvisa  blott, 
Och  svaret  var  domarnas  stenharda  nej 
Och  bossornas  dodande  skott: 

Den  tystnat-deri  stamma  som  manande  ljod I  livsvarm  ocH  segerrik  tro, 
Det  hjarta  som  klappat  i  brinnande  glod 
Har  stelnat  i.  dodskylans  ro. 
Dock  minnet  shall  leva  i  bommande  tid. 
Hans  sang,  fast  vi  sangeren  mist, 
Skall  folja  vgr  fana  i.  sebellang  strid 
Till  lycba  och  seger  till  sist. 

Och  vinderi  med  frihetens  budshap  en  gang 
Shall  susa  hring  lander  och  hav 
Och  sjunga  sin  mahtiga,  jublande  sang 
For  blommor  och  gras  pa  hans  grav. 
Den  morgonsol  varom  han  diktat  och  dromt 
Shall  sahert  med  loften  och  hopp 
Ur  shuggor  och  tarar,  som  stralglansen  glomt, 
For  feommande  slahten  ga  upp. 

PRXSTEN  OCH  SLAVEN. 
(The  Preacher  and  the  Slave) 

Av  JOE  HILL. 
Oversatt  av  Tuve  Nerman. 

Melodi:  "Till  det  harliga  land" 
Vara  praster  sta  upp  titt  och  tatt, 
Lar  oss  sbilja  pa  synd  och  pa  ratt. 
Men  begar  du  ett  torrt  stycke  brod 
De  dig  svara  med  trosaher  glod: 

Du  far  mat,  o  hamrat, 
Uti  himmelens  ljuvliga  stat. 
Svalt  fornojd:  I  guds  hojd 
Far  du  mat  pa  forgyllade  fat. 

Sedan  svaltningsarmen  far  du  se 
Och  de  sjunga,  de  felappa,  de  be 
Tills,  de  fatt  allt  ditt  mynt  i  sin  hav, 
Da  sa  far  du  som  mat  for  ditt  sferov: 

Refr. 

Ja,  sen  pingstvannerna :  du  och  ser, Och  de  shriha  och  vasnas  och  ber, 
Giv  ditt  mynt  allt  till  Jesu  behag, 
Han  vill  stilla  din  hunger  .!  dag. 

Refr. 

Om  du  kampar  for  barn  och  fgr  viv, 
Gor  det  basta  utav  detta  liv. 
Du  en  syndare  ar  och  man  spar, 
Nar  du,  dor  du  till  helvete  gSr. 

Refr. 
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Arbetsman,  sluten  er  nu  till  oss! 
Hand  i  hand  vi  for  frihet  vill  slass. 
Nar'sen  varlden  vi  ha,  mat  och  sang, Utsugarna  fir  denna  refrang: 

Snart,  ja  snart  far  du  mat, 
Nar  du  blir  bra  till  bocb,  ej  till  gnat. 
Hugg  dig  ved,  var  ej  lafc 
Du  far  mat  uti  himmelens  stat. 

VARLDENS  ALLA  SLAVAR  VAKNA! 
(Workers  of  the  World  awaken.) 

Av  JOE  HILL 

Oversatt  av  en  kommitte". 

Varldens  alia  slavar  vabna! 
Bojan  sprang  och  tag  er  ratt, 
All  er  modas  fruht  ni  sahna 
Den  parasiter  sig  tillgodosett. 
Shall  du  odmjuht  bojd  i  stoftet 
Ga  fran  vaggan  till  din  grav? 
Ar  det  hojden  av  din  stolthet 
Att  bli  en  god  och  lydig  slav? 

Res  er,  ni  svaltens  trotta  tralar 
Och  slass,  sA  att  vi  varlden  helar. 
Slut  upp,  nationernas  alia  slavar 
I  En  Union  Stor. 
Vara  sm4  for  brod  igan  nu  grater. 
Miljoner  av  hunger  ga  under  ater. 
Sa  var  maning  nu  till  alia  later. 
Da  vaxer  feampfronten  stor. 
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Om  arbetarna  det  blott  vilja 
Stoppar  de  all  jarnvagstrafik. 
Varje  sbepp  uppa  sin  bolja 
Mister  farten  med  jobbets  tafetih, 
Varje  hjul  i  sin  rotering, 
Varje  gruva,  var  masbin. Krig  och  orlog  i  sin  gaming 
Kan  pi  deras  ord  stallas  in. Refr. 

Slut  er  samman  arbetstralar, 
Man  och  bvinnor  hand  i  hand. 
Vi  shall  krossa  mammons  sjalar, 
Libt  en  stormflod  over  land. 
Enade  vi  segern  bjuda, 
Sondrade  vi  ga  till  fall, 
Ma  vart  motto  stadse  ljuda, 
All  f6r  en  och  en  for  all. 

Refr. 
Varldens  proletarer  vabnen, 
AH  er  mabt  till  vSrbet  satt. 
Tag  den  rikedom  I  sbapen, 
Er  tillhor  den  med  all  rStt. 
For  brod  och  frihet  ingen  grater, 
Nar  en  gang  var  arbetshand, 
Den  roda  fanan  svaja  later, 
I  proletarers  framtidsland. 

Refr. 



HALLEN  FASTET! 
(Hold  the  Fort) 

Engelsha  Transportarbetarnas  strejhsang. 
Oversatt  av  Frits  Andre~n. 

For  frihets  safe  vi  mots  i  dag, 
Och  hojer  rosten  for 
Att  hand  i  hand,  med  Unions  band, 
Vi  hampar  eller  dor: 

Hallen  fastet  tills  vi  feommer, 
Forenta  nu  vi  star. 
Hand  i  hand  vi  feampar  framat. 
Segern  sball  bli  var. 

Upp  feamrater,  se  baneren 
.  Fladdra  hogt  mot  sfeyn, 
Hjalpen  feommer  nar  vi  dnsfear. 
Sjung,  feamrater,  sjung. 

Refr. 

Vara  sbaror  standigt  ofeas 
Giv  signal  till  dem. 
Med  var  Union  sball  vi  segra 
Over  fienden. 

Refr. 

Vilt  och  lange  bampen  rasat, 
Stridd  for  alshad  sab. 
Solidaritet  har  segrat, 
Jubla  hogt,  bamrat. 

Refr. 
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JOE  HILLS  TESTAMENTE. 
(Joe  Hills  last  will.) 

(Shriven  i  hans  cell  den  18  Nov.  1915,  hvallen 
fore  avraftningsdagen.) 
Oversatt  av  Signe  Aurell. 

Mitt  testamente  ar  helt  bort, 
Ty  intet  finns  att  sbifta  bort: 
Sorj  ej,  feamrater,  blott  ga  pa. 
Rullande  sten  ej  mossa  ban  fa. 

Min  bropp  till  asba  gor  till  slut, 
Stro  stoftet  fritt  for  vinden  ut. 
Pa  glattig  leh  i  rvmden  bla, 
Till  nejderna  dSr  blommor  sta. 

En  ros,  vars  fagring  feansfea  flyft, 
Da  blomma  ban  en  gang  pa  nytt. 
Det  3r  min  vilja,  samt  dartill 
Jag  onsbar  lycba.  Er 

Joe  mi. 

Skulk  du  tscka  om  att  se  den  dag  da  fabrics- 
vissbrna  bldste  for  att  ge  signal  till  parasiterna  att 
bor/a  dagens  arbefe?  Jal?  Bewisa  det. 

Ett  fiekto  av  organisation  dr  vdrt  eft  ton  av  valtaleri. 
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